
Referat fra styremøte i NBF Vestfold og Telemark, 4. august 2020 
 
Sted: Teams-møte over nett 
Tid: 09.30-10.45 
Tilstede: Katarina Einarsen Enne (leder), Cecilie Lysell (nestleder), Tina Alvestad, 
Boudewijn Kerssemakers (kasserer), Christine Aasbø, Regine-Marie Goa Eliassen 
 
 
Sak 30/20:  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Innkalling og dagsorden godkjent 
 
Sak 31/20:  Innkommet post 

Ny leder i NBF sentralt, Vidar Lund, har skrevet et innlegg på Basecamp der 
han bl.a. skriver om planer for Nasjonal bibliotekdag. Ønsket er å ha en sentral 
vinkling på skolebibliotek. Det kan være interessant å høre mer om hva NBF 
sentralt mener at vi kan gjøre i forbindelse med dette. Han ba også om innspill 
til organisasjonsmøtet senere i høst, og Tina nevner at det ikke er så mye 
nevnt om VGS-bibliotek, og kan vi melde dette inn som en sak? Det hadde 
kanskje også vært bra å finne gode eksempler på kombinasjonsbibliotek 
og/eller formaliserte avtaler mellom skoler og bibliotek som samarbeider bra. 
Noe som kan etterlignes for andre med samme  
utfordringer.  

 
Sak 32/20 Økonomi 

Alt det formelle er på plass, bankkonto og Brønnøysundregisteret osv. Vi har 
en del penger på bok, så det er en fin mulighet til å investere i en roll-up eller 
to med vårt nye navn på. Kanskje litt annet «stæsj» som totebags, bokmerker, 
penner osv.? Regine og Boudewijn sjekker leverandører etc., forhåpentligvis 
kan vi få noe på plass i tide til Nasjonal Bibliotekdag. 

 
Sak 33/20 Nasjonal bibliotekdag 1. september 

I fjor forsøkte vi å få til en debatt på Thor Heyerdahl vgs, men det falt 
dessverre igjennom da. Kan vi få til noe i år på Re og Skien vgs? Vi går bort 
fra å ha et stort arrangement den 1. september, men vi vil gjerne få satt 
sammen et forslag for lærerne som de kan ta opp neste uke når skolene 
planlegger høsten. Vi er fortsatt interesserte i å ha en debatt, kanskje rundt 
temaet fake news og sikre kilder. Kan vi få til dette etter høstferien, kanskje i 
uke 43? Katarina og Tina m.fl. jobber med et forslag som kan sendes til 
skolene på tirsdag/onsdag neste uke.  

 
Når det gjelder selve Nasjonal bibliotekdag den 1. september er det kanskje 
ikke aktuelt med så mye annet enn en stand pga Covid-19. Vi foreslår å ha 
den i Larvik. Katarina sjekker hvor vi kan stå og om vi trenger å søke om 
tillatelse. Alle sjekker kalenderen sin for å se om de kan bidra med å stå der et 
par timer denne dagen.  

 
Sak 34/20:  Arrangement til høsten 

Det hadde vært hyggelig å få til et sosialt arrangement før jul, for eksempel har 
vi tidligere snakket om å arrangere noe sammen med de forskjellige 
fagforbundene. Dette tar vi opp igjen på neste styremøte. 

 
Sak 35/20 Kommunikasjon, herunder Facebook, hjemmeside og Basecamp 

De nye hjemmesidene til NBF er litt forsinka. I august skal vi følge opp hvilke 
dokumenter som skal over på nye nettsider. Dette har vi allerede blitt enig om 
på tidligere styremøte (se referat fra 20.april 2020).  



 
Vi fikk lagt ut noen innlegg på Facebook i sommer, det er bra. Christine 
oppretter en Messenger-gruppe der vi som er interesserte i å bidra på våre 
Facebook-sider kan komme med innspill til hva som kan postes der framover. 
Vi bør få ut noe før Christine går i ferie i slutten av august, så kom gjerne med 
forslag.  

 
Sak 36/20:  Eventuelt 
    Ingenting til eventuelt. 
 
   
 
Neste styremøte blir 21. september kl. 13 
 
   
Regine-Marie Goa Eliassen 
Referent, 04/08/20 


